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Feestdagen
Allereerst willen wij u fijne feestdagen toe wensen. 
Afgelopen jaar is er veel gebeurd in ons dorp. Bijvoorbeeld de 
herstructurering van de D.v. Troostwijkstraat en de verbouwing 
van ‘t winkeltje en het Dorpshuis. Momenteel wordt het 
Honderdschelaantje aangepakt en op iets langere termijn het 
tweede gedeelte van fase 2. Er was ook veel aandacht voor de 
ouderen, de maaltijden, koffie-/spelochtenden en het uitje. 
Bestuurlijk is er ook hard gewerkt om Nieuwer Ter Aa niet te 
laten vereenzamen. De contacten met de gemeente lopen over 
het algemeen goed en zo is Nieuwer Ter Aa een voorbeeld in 
Stichtse Vecht op alle gebied. We willen dat graag zo houden.

’t Winkeltje
In november mochten we de 80.000ste klant ontvangen. Dit 
keer was het Jantine Verwoerd. Ze mocht een mooi pakketje 
ontvangen. En gaan we op naar de 100.000ste in 2018?

Saltro
Elke maandag van 8.00 uur tot 8.30 uur kunt u bloed laten 
prikken in het dorpshuis. U hoeft dan niet naar Breukelen en de 
wachttijden zijn zeer kort.

Maaltijd
Ja hoor, we gaan gewoon door met de maaltijden en koffie-/
spelochtenden. De eerste maaltijd van 2018 is gepland op 
donderdag 18 januari. Ook nu bent u weer van harte welkom 
en kunt u uw tafelgenoten een mooi Nieuwjaar wensen. De zaal 
is open van 17.45 uur uiteraard in het Dorpshuis. Wilt u gehaald 
worden dat kan. Als u zich opgeeft kan dat geregeld worden. 
Opgeven a.u.b. voor 15 januari a.s. bij Truus tel 0294 231821 of 
bij Ineke tel 0294 232143.

Fase 1
De Doude van Troostwijkstraat is nu klaar, nou ja... op de 
lantaarnpalen na. Het plantsoentje met de jeu de boulesbaan is 
prachtig geworden een aanwinst voor het dorp. Op dit moment 
is de gemeente vol op bezig om met de bekabelaar (Cytitec) 
van de lantaarnpalen. Het is mooi als dat niet meer al te lang 
duurt. 

Agenda
18 januari Maaltijd ouderen
20 januari Oud papier
24 januari Zendingsmiddag

Fase 2
Het Honderdschelaantje is inmiddels geasfalteerd maar de 
toplaag moet er nog op komen. Momenteel is men druk bezig 
met de riool aansluitingen. Het is nog niet te zeggen of er direct 
na oud en nieuw al begonnen wordt met de Ruwielstraat en 
de M. v. Zantenstraat.  Het gasbedrijf en de kabelbedrijven 
willen vooralsnog niet mee werken, de waterleiding wel. Zodra 
er meer bekend is, worden de bewoners gelijk op de hoogte 
gesteld. Er wordt nog wel een bewonersavond georganiseerd 
in verband met het parkeerprobleem en de indeling van het 
toekomstige woonerf.

Zelfredzaam thuis
De decembermaanden, daarmee ook het jaar 2017, nadert 
zijn eind. Ondertussen hebben we een flink pak sneeuw 
gehad. Prachtig gezicht. Hopelijk genoot u er van en nam u de 
ongemakken die het meebracht, voor lief. Ook dit jaar heeft 
zelfredzaam thuis zijn nut weer bewezen. De aanvragen die 
er waren konden worden gehonoreerd. Ook de uitleenservice 
blijkt een schot in de roos, zo nodig weten mensen het te 
vinden. Het Saltro bloedprikpunt wordt wekelijks voldoende 
bezocht om zich terug te verdienen en het winkeltje en de 
leenauto bewijzen niet alleen zijn algemeen nut maar brengt 
leven in de brouwerij en maakt soms letterlijk de wereld groter. 
Kortom, ook afgelopen jaar wisten we elkaar weer te vinden in 
Nieuwer Ter Aa. Ik wens u toe dat u zowel Zelfredzaam Thuis als 
de Uitleenservice niet nodig hebt de komende tijd, maar mocht 
dit onverhoopt wel het geval zijn dan kunt u bellen: 0294-
234571 ook buiten kantooruren. 

Een geslaagde Sinterklaasintocht
Op woensdagmiddag 29 november 2017 heeft de burgemeester 
Sinterklaas en zijn vier Pieten welkom geheten in het “Draaipunt” 
van Nieuwer Ter Aa. Enkele dagen voordat Sinterklaas in ons 
dorp kwam, hingen er ineens pakjes in de lantaarnpalen. Dat 
bleek het werk van DeugnietPiet. Deze kleine deugniet had 
wat pakjes weggenomen uit het Pietenhuis en verstopt in ons 
dorp. Hij wilde ook wel eens een kadootje! Gelukkig wilden 
Brandweer Nieuwer Ter Aa en BrandweerPiet wel helpen 
om deze kadootjes te verzamelen. Zo was er voor ieder kind 
uiteindelijk toch nog een pakje. En Sinterklaas vertelde dat hij 
ook voor DeugnietPiet nog een pakje in petto had. Dus iedereen 
was blij! Het Sinterklaascomité bedankt alle vrijwilligers en 
sponsors voor hun bijdrage aan dit gezellige Sinterklaasfeest. In 
het bijzonder bedanken we de Klankbordgroep Nieuwer Ter Aa, 
Brandweer Nieuwer Ter Aa, Kees Slinger voor de mandarijnen 
en Jumbo Vinkeveen voor het strooigoed. 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 januari aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Wintermarkt 2017
Op 9 december jl. was de wintermarkt in het Dorpshuis. Wat was 
het gezellig! Heel veel diversiteit in producten, gezellige mensen 
en heerlijk eten! En de kinderen hebben leuke spelletjes gedaan 
en hele mooie tekeningen ingeleverd voor de kleurwedstrijd! 
Alleen jammer dat de belangstelling wat minder was dan 
vorige jaren... volgend jaar misschien toch weer op vrijdag? 
Grote dank aan de vele vrijwilligers die, op welke wijze dan ook, 
hebben meegeholpen om het tot een succes te maken! Heeft 
u als bezoeker nog ideeën of opmerkingen voor volgend jaar, 
geef ze door via wintermarktnta@hotmail.com of spreek Lise 
den Hertog of Marieke Plette even aan. Tot volgend jaar!

Oproep PeuterPret
Peuterpret is op zoek naar nieuwe vrijwilliger(s) die de juf 
kunnen ondersteunen. Voor na de kerstvakantie zijn wij op zoek 
naar iemand die 1 x in de 2 weken kan helpen op dinsdag of 
donderdag van 08.45-12.00 uur. Na de voorjaarsvakantie zou 
dit voor iedere week zijn. Er is hiervoor een kleine vergoeding 
per ochtend. Ben of ken je iemand die interesse heeft, stuur 
ons dan een berichtje via Facebook, loop op dinsdag- of 
donderdagmorgen even binnen of spreek Carla Swiers even 
aan!

Zendingsmiddag 
Op D.V.  woensdag 24 januari a.s. is er weer onze jaarlijkse 
zendingsmiddag van 14.00 -16.00 uur in ‘’Het Anker’’. Alle 
kinderen in de basisschoolleeftijd zijn weer van harte welkom.  
Het duurt nog even, maar zo kunnen jullie deze middag vast vrij 
houden. Het zendingsechtpaar hoopt dan ook weer aanwezig 
te zijn en ons o.a. te vertellen over hun werk in Duitsland, maar 
er is meer en het belooft weer gezellig te worden. Neem gerust 
jullie vrienden en vriendinnen mee. 

Ontmoetingsmiddag
Op dinsdag 16 Januari a.s. is er weer een ontmoetingsmiddag in 
het Anker. Voor de pauze zal Ds. Vlijm een meditatie houden en 
zingen we een aantal psalmen en liederen uit de gele bundel. 
Na de pauze zal Wilna Shaw-Karsemeijer ons iets vertellen over 
haar werk onder vluchtelingen hier in Nederland en dan  met 
name over de kinderen. Om 14.00 uur is Het Anker open en 
kunt u alvast een kopje koffie of thee drinken en om 14.15 uur 
willen we gaan beginnen. Iedereen is welkom dus neem gerust 
iemand mee.

Lichtjestocht 2017
Wat een mooie opkomst ondanks de soms wat slecht 
begaanbare wegen, de kou en de dreigende regen! En fijn dat 

veel dorpelingen ook aan de lichtjes gedacht hebben in en 
om de huizen, dat gaf extra sfeer aan de tocht. Ondanks dat 
het knutselen niet door ging zijn er vele mooie zelfgemaakte 
lampions gespot, heel erg leuk gedaan! Hopelijk kan er volgend 
jaar weer gezellig geknutseld worden. Wilke Sloesarwij en Lise 
den Hertog 

Kopiëren 
In het Dorpshuis kunt u terecht voor enkelzijdige en 
dubbelzijdige afdrukken op A4 formaat tegen respectievelijk € 
0,10 en € 0,20. Voor kleurenkopieën betaalt u enkelzijdig A4 € 
0,20 en voor dubbelzijdig € 0,30. Een A3 kost zwart/wit € 0,15 
en in kleur € 0,30. U kunt ook met uw stick terecht of via het 
mail adres van het Dorpshuis om direct te printen. U bent van 
harte welkom.

Dorpshuis
U kunt bij het Dorpshuis zalen huren voor een verjaardag/
jubileum of voor een ander feestje. Dit kan met of zonder 
catering. Er is ook een beamer en geluidsinstallatie aanwezig. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de beheerder, 
Cor van Sligtenhorst, tel. 06-34181298.

Website
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vinden op 
www.nieuwerteraa.info. 

Leenauto
Nog steeds staat de leenauto, die ter beschikking is gesteld 
door autobedrijf Vossestein, voor u klaar als u onverwacht 
geen auto heeft. De eerste 30 km. zijn gratis bij overschrijding 
hiervan betaalt u € 0,20 per kilometer. U kunt de auto voor een 
dagdeel reserveren bij de beheerder van het Dorpshuis Cor van 
Sligtenhorst. De auto staat ook bij het Dorpshuis.


